بسم ال الرحمن الرحيم
الحمد ل رب العالمين ،والعاقبة للمتقين ،والصلةا والسلما على النبي المأين ،وآله وصحبه أجمعين وبعد؛
تعقيببا على تغريدات الخأ حساما الطأرش ومأا أثير حولها مأن جدل أود أن أبين التالي:
 إننا نجاهد في سبيل ال لقامأة حكومأة إسلمأية تحكم بشرع ال ،بعيبدا عن الديمقراطأية وطأرقههها أو العلمانيههة ومأبادئههها،ومأنهجنا في هذا واضح وطأريقنا سنية ..حكومأة ترتقي لمستوى الحدث والتضحيات ،وتحمل على عاتقها حماي ة أه ل الس نة

في الشاما دون تبعية لهذه الجهة أو تلك .تتبنى بمقدرات المأة وكوادرها ،مأن القادةا والعلماء والمجاهدين وأصحاب الكفههاءات،
فهذا مأشروعنا وهذا مأا نرجوه.

ومأن يرى أن مأشروع الهيئة هو خطوةا في بلوغ ذلك الهدف فليمض مأجاهبدا ول يلتفت لما يثيره المخالفون.

ولن يغير مأن هذا المس ار ال ذي ه و مأ ن الس س ال تي ق اما عليه ا كي ان الهيئ ة تغري دةا هن ا أو رأي هن اك ،أو اس تغلل البع ض

للخطاء بغية الطعن في مأشروع الهيئة ،وأية دعوةا تتعارض مأع ذلك الساس فهي غريبة مأرفوضة ،ولكننا فههي نفههس الههوقت
ل نلزما الناس بلوازاما كلمأهم مأا لم يلتزمأوه كما هو مأذهب أهل السنة ،حيث أن مأن قواعدهم الناصههعة أن لزاما المههذهب ليههس

بمذهب مأا لم يلتزمأه صاحبه.

 إن " الحكومأة المؤقتة" اسم فق ط أك ثر مأ ن كونه ا حقيق ة واقعي ة وحكومأ ة قائم ة ،فه ي عب ارةا ع ن تجم ع مأجموع ة مأ نالشأخاص خارج البلد ،وهو تجمع غير مأ ؤثر ف ي ال داخل ،وك ونه غي ر حقيق ي فل داع ي للكث ار مأ ن الكلما ح وله ،فحينم ا

يكون هناك مأشروع حقيقي بهذا التجاه فموقفنا مأنه واضح ،فإن كانت الشريعة مأرجعه فنحن جند له ،وإن كان غير هذا فلن

نقبل به بحال ،ل على سبيل الغطاء السياسي ول غير ذلك.

 إن مأعالجة أي خطأ داخل الكيان مأهما كان صغيبرا أو كبيبرا يعود لقيادةا الهيئة ويعتبر شأأبنا داخلبيا بحبتا ،ل يثههار علههى العلمابالطريقة التي نراها ،ويكفينا في هذا قول ربنا سبحانه وتعالى} :روُّإارذا رجاَرءههوَم أاوَمرر همرن ا أ
لوَمهن أاهوُّ اوَلرخوَوهف أارذاهعوا هبهه روُّلروَو ررددوُّهه
إارلىَ اللرهسوهل روُّإارلىَ أاوَوُّهليِ ا أ
لوَمهر هموَنههوَم لررعهلرمهه اللهذيرن ريوَسرتوَنهبهطورنهه هموَنههوَم{ ،فإن كنا نثق بدين وأمأانة قادةا الهيئة ومأشايخها فلنربههع
على أنفسنا وستتولى القيادةا مأعالجة المأر بما يرضي ال تعالى بعيبدا عن إرضاء الهواء المختلفة .أمأا أن نسهتغل ه ذا المأهر
لتصفية حسابات سابقة ،أو للطعن في مأش روع ل يس تفيد مأ ن الطع ن في ه أو إس قاطأه س وى الع دو فلي س ه ذا س بيل أه ل

النصح والرشأاد.

اللهم أبرما لهذه المأة أمأر رشأد؛ يعز فيه أهل طأاعتك ،ويذل فيه أهل مأعصيتك ،وتعبد وحدك في الرض ل إله إل أنت.
وُّالحمد ل رب العاَلمين
وُّكتبه
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